
KLANTEN
OVER

PROTEUS

“We zijn zeer tevreden over 
de softwarepakketten van Proteus.”



Al bijna 35 jaar is Frank Antonissen werkzaam bij het familiebedrijf Antonissen 
Interieurbouw uit Breda. En al een kwart eeuw werkt hij succesvol met het 
pakket Proteus ERP. Er zijn dus weinig interieurbouwers die dit pakket zo op 
waarde kunnen scha�en als Antonissen. Ook de integra�e met imos CAD/CAM 
verloopt meer dan uitstekend. “Er is geen enkele reden tot overstappen.”

Antonissen Interieurbouw uit Breda maakt sinds 1958 interieurs voor par�culieren 
en bedrijven. Het bedrijf is opgericht door Ger Antonissen en sinds jaren in 
handen van Frank Antonissen. In de interieurs van Antonissen Interieurbouw 
smelten crea�viteit en vakmanschap samen. De laatste �en jaar hee� het bedrijf 
zich ook steeds verder ontwikkeld in het ontwerpen in 3D en het realiseren van 
turn key projecten. Binnen dit soort projecten verzorgt Antonissen Interieurbouw 
het ontwerp, de projectleiding en de uitvoering. “Klanten willen tegenwoordig 
graag één aanspreekpunt”, aldus Antonissen. 

Volgens de directeur verlangen klanten maatwerk interieurs. Daarnaast krijgt zijn 
bedrijf steeds vaker opdrachten voor het ontwerpen van keukens. “Voorheen 
gingen mensen al�jd naar een speciaalzaak als ze een keuken nodig hadden. 
Inmiddels merken ze dat interieurbouwers dit net zo goed kunnen leveren. En dat 
we veel flexibeler zijn”, aldus Antonissen.



“Proteus is specifiek voor de 
interieurbranche gemaakt.”
Inspraak
Antonissen Interieurbouw is le�erlijk klant van het eerste uur van 
Proteus Systems Europe uit Waardenburg. Sinds het ontstaan van 
Proteus werkt Frank Antonissen al met de so�warepakke�en van 
deze leverancier. Het eerste geleverde product staat de directeur 
nog zeer helder voor de geest. “We begonnen met een zaagwerk & 
op�malisa�epakket. Vervolgens werd een begin gemaakt met het 
ERP-pakket, waar we nu al 25 jaar mee werken. We hebben zelfs 
inspraak gehad in de ontwikkelingsfase van het pakket. Vele malen 
hebben we tes�ases doorlopen om te kijken of en hoe alles 
werkt.” 

“Vanaf het jaar 2000 is het huidige ERP-pakket onder Windows 
ontwikkeld. Ook daar zijn we vanaf dag 1 bij betrokken. Er gaat 
veel �jd zi�en in deze ontwikkelingsfase, maar het levert ook veel 
op. Je kunt persoonlijke wensen uitspreken en eigen ideeën 
inbrengen. Bovendien is automa�sering een hobby van mij. Dus ik 
vind het ook gewoon leuk om mee te denken.”

Meubels ui�ekenen
Het ERP-pakket van Proteus wordt door Antonissen gebruikt voor 
zaken als rela�ebeheer, het maken van planningen, de inkoop en 
de registra�e van materialen. Daarnaast is de interieurbouwer uit 
Breda al vij�ien jaar gebruiker van het imos pakket van Proteus. 
Dit is een oplossing die zorgt voor een korte doorloop�jd tussen 
ontwerp en produc�e. 

Met imos kan het bedrijf meubels ui�ekenen in 3D. Antonissen: 
“Het is geweldig dat je een werkvoorbereiding in 3D in de comput-
er kunt doen, waardoor je voor aanvang van de produc�e heel 
goed kunt nagaan of deze kloppend is. Vroeger gebeurde dit op de 
werkplaats. Het is ook handig dat de aansturing van onze machines 
hieraan vast hangt. Dit kan met een simpele druk op de knop.”

 



Integra�e
Het belangrijkste voordeel voor Antonissen Interieurbouw is de totale 
integra�e van processen binnen de pakke�en van Proteus. “Toen wij voor 
Proteus kozen waren er meerdere ERP-pakke�en op de markt, maar het 
product van Proteus is specifiek voor de interieurbranche geschreven. 
Andere pakke�en konden geen modules leveren waarmee stuklijsten 
kunnen worden beschreven voor de produc�eaansturing. Juist deze 
integra�e is voor ons als interieurbouwer heel belangrijk. Anders zijn we 
genoodzaakt twee aparte pakke�en te gebruiken, waar weer aparte data 
voor moeten worden gesynchroniseerd. Misschien is het boekhoudkundig 
element bij andere pakke�en meer uitvoerig, maar voor ons is de 
totaaloplossing die Proteus levert juist zo interessant. De integra�e is echt 
top.”

Duurzaam
Het feit dat Antonissen Interieurbouw al ruim een kwart eeuw 
samenwerkt met Proteus, betekent dat de rela�e duurzaam is en het 
vertrouwen tussen beide par�jen groot. “De samenwerking is zeer goed”, 
beves�gt de directeur van Antonissen Interieurbouw. “We hebben ook 
geen enkele reden om over te stappen naar een ander pakket. Nu is over-
stappen sowieso las�g op het moment dat de pakke�en zover zijn geïnte-
greerd als bij ons het geval is. Maar is er geen reden om hier onderzoek 
naar te doen. Net zoals dit de afgelopen 25 jaar nooit het geval is geweest. 
We zijn zeer tevreden over de so�warepakke�en van Proteus.”
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Proteus Systems Europe BV ontwikkelt en implementeert branchespecifieke bedrijfsso�ware 
waarmee u als organisa�e efficiënter kunt werken.

Onze so�ware is specifiek ontwikkeld voor de branches: interieurbouw, meubelindustrie, 
badkamer- en keukenbouw, a�ouw, winkel- en projec�nrich�ng, standbouw, houthandel, 
hou�mport en houtbewerking, plaatverwerking, kunststof-, metaal- en steenbewerking.

Voor deze branches hebben wij specifieke oplossingen op het gebied van ERP, CRM, Handels- 
en Projectadministra�e en Calcula�e, 3D CAD/CAM, Plaatop�malisa�e, Machineaansturing, 
3- tot 5-as CNC-aansturing en Nes�ng.


